PERSBERICHT CINENOORD
filmprogramma najaar 2018
-----------------------------Avondprogramma
 zes keer dit najaar op donderdagavond
 Studio de Bakkerij, Rotterdam-Noord
 20.00 uur
 Entree € 4,Jeugdprogramma ZienInNoord
 vier keer dit najaar op woensdagmiddag
 Studio de Bakkerij, Rotterdam-Noord
 15.15 uur
 Entree € 3,Kleuterprogramma ZienInNoord
 twee keer dit najaar op zondagochtend
 Studio de Bakkerij, Rotterdam-Noord
 11.00 uur
 Entree € 3,
Bewonersinitiatief Noord&
 twee keer dit najaar op donderdagavond
 Studio de Bakkerij, Rotterdam-Noord
 19.30 uur
 Entree € 8,Bekijk het hele programma op www.cinenoordrotterdam.nl. Reserveer hier direct kaarten en vind meer
achtergrondinformatie.
------------------------------

Avondprogramma
CineNoord vertoont een gevarieerde mix van kwaliteitsfilms voor een breed publiek. Voor elke film is er
een kort voorprogramma met een filmkenner of bijzonder gast.

Films:
Isle of Dogs - neem je hond mee!
do 4 oktober - 20:00 uur
Op dierendag vertonen we de leukste dieren-animatiefilm van het jaar. En nog leuker: je mag bij
uitzondering je hond meenemen! Wij zorgen voor voldoende waterbakken en hondenkoekjes. Isle of Dogs
is de nieuwste film van Wes Anderson en gaat over de zoektocht van een Japans jongetje naar zijn

zoekgeraakte hond.
animatie/comedy, 2018, Anderson, 101 min, AL, entree 4,-

Cobain - met regisseur Nanouk Leopold
do 11 oktober - 20:00 uur
De 15-jarige Cobain loopt weg uit zijn nieuwe pleeggezin omdat hij zich zorgen maakt over zijn moeder
Mia, die hoogzwanger is en een zwervend bestaan leidt. Nadat Cobain Mia dwingt om hulp te zoeken voor
haarzelf en de baby lopen de dingen uit de hand.
drama, Leopold, 2018, 94 min, 16+, entree 4,-, RDP 1x gratis
bekijk hier de trailer

A Quiet Place - Haloween special
donderdag 1 nov, 20:00 uur
We volgen een familie die een vredig bestaan leidt op hun boerderij. Als ze te maken krijgen met
medogenloze monsters die reageren op geluiden, worden ze veroordeeld tot een leven in doodse stilte.
Het is slim om krakende zakjes chips en tikkende horloges thuis te laten als je deze oorverdovend stille
film komt kijken.
horror, Krasinski, 2018, 90 min, 16+
bekijk hier de trailer

De filmsmaak van de wijk - stem mee!
donderdag 8 nov, 20:00 uur
Wat is het karakter van de Noorderling? Deze avond vertonen we een film die wordt gekozen door jullie!
We zijn op zoek naar wat de bezoeker typeert. De keuze: humoristisch (The Big Sick), gevoelig (Florida
Project), agressief (Black), romantisch (Love Simon) of avontuurlijk (Black Panther).
Breng je stem uit op de poll op facebook.com/cinenoord ! De filmkeuze wordt 1 november
bekendgemaakt.
Deze avond wordt georganiseerd door CineNoord en Studio de Bakkerij.

The Cleaners - mediakritische docu
donderdag 15 nov, 20:00 uur
Een bijzonder actuele film over hoe social media de wereld aan het stukmaken is. Twee jonge Duitse
filmmakers slagen er in om toegang te krijgen tot een van de beter bewaakte geheimen van Facebook.
Een documentaire als een thriller, die steeds dieper graaft in de achterkant van social media en laat zien
hoe ze onze wereld vervormt en aantast. Met inleiding door een kenner.
docu, 2018, Block en Riesewieck, 88 min, 12+
bekijk hier de trailer

Wat zit jij nou te kijken?!
donderdag 22 nov, 20:00 uur
Een avond lang kijken we door de ogen van een spraakmakende buurtbewoner. De gast kiest
filmfragmenten en een hoofdfilm en wordt geïnterviewd over zijn of haar beeldfascinaties. Houd
Facebook of de website in de gaten,daar wordt eind oktober de naam van de gast bekend gemaakt.
Deze avond wordt georganiseerd door CineNoord en Studio de Bakkerij.

Noord& Vegan Marokko - film Casanegra
donderdag 29 nov, 19:30:00 uur
De allerlaatste Noord& avond van dit jaar! Daarom pakken we serieus uit in november. Tussen 19:30 en
20:00 uur kun je genieten van een uitgebreid Marokkaans buffet met warme en koude hapjes en thee. Kort
daarna start Casanegra. Deze film trok in thuisland Marokko een recordbrekend aantal van meer dan
300.000 bezoekers. We volgen twee jonge mannen op zoek naar een mooi leven, in de vorm van een
rauwe straatfilm als sociale aanklacht.
drama, 2008, Lakhmari, 110 min, 12+, entree 8,bekijk hier de trailer
------------------------------

Jeugdprogramma ZienInNoord 6+
Nieuwe filmworkshop PEPPER'S GHOST
Voorafgaand aan elke jeugdfilm kun je meedoen aan een leuke filmworkshop. Je krijgt les van een
hoofddocent en 4 speciale gastdocenten: (animatie)filmmakers, een muzikant of een acteur! Meld je snel
aan op zieninnoord.nl voor 1 of meer workshops want er zijn per keer maar 12 plekken beschikbaar.
workshopprogramma:
7 nov - Coco: Wat is jouw talent? (greenscreen)
21 nov - Early Man: Lip-sync (animatie)
5 dec - Ferdinand: Speel als Ferdinand (acteren + filmen)
19 dec - Julius in Winterland: ‘t geluid van kerst (muziek + foley)
data: 24 januari, 7 en 21 februari, 7 maart 2018
tijd: van 13:30 tot 17:00
kosten: € 8,- per les (incl. filmvoorstellingen)
proefles: 24 januari, kosten: € 8,-

Over ZienInNoord workshops
ZienInNoord biedt een eigenwijs jeugdfilmprogramma en uitdagende filmworkshops voor kinderen van 7
t/m 12 jaar in de vrije tijd.
Elk blok bestaat uit vier lessen waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan een film in een gekozen techniek.
De techniek verschilt per workshop, van animatie tot documentaire, van speelfilm tot kunstfilm.
ZienInNoord heeft twee belangrijke doelen. Ze ziet het als haar taak om de liefde voor film over te
brengen op de nieuwe generatie en hen enthousiast te maken voor het actief beoefenen van kunst.
Daarnaast wil ZienInNoord kinderen mediawijs maken, zodat ze de beeldtaal die steeds prominenter wordt
in onze cultuur, leren begrijpen en kunnen duiden. Wij zijn ervan overtuigd dat cultuurparticipatie
bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, hun 21th century skills vergroot en hun sociale
betrokkenheid bij de buurt versterkt.

Special Feestival - Big Hero 6
Zoals ieder jaar verzorgt CineNoord ook dit jaar weer de spetterende aftrap van FEESTIVAL op het
Noordplein. Op zaterdag en zondag vinden hier allerlei activiteiten plaats voor kinderen, op de
vrijdagavond vertonen wij de film Big Hero 6, met in het voorprogramma een fantastische circusact!
Inloop 19:00, start programma 19:30, entree € 0,50, locatie Noordplein.

De vertoning vindt plaats in een circustent dus neem warme kleding mee.
Big Hero 6 draait om Hiro Hamada, een wonderkind dat uitblinkt in robottechnologie. Wanneer hij in een
gevaarlijk plot terechtkomt, moet hij zijn beste maatje, de robot Baymax, en zijn verschillende vrienden
transformeren tot een groep hightech-helden. Gebaseerd op de gelijknamige Marvel comics.
animatie, Don Hall, 2014, 102 min, 6+, NL gesproken

Films:
Coco | 6+, NL
woensdag 7 nov, 15:15 uur
Miguel is een enthousiaste, twaalfjarige jongen die in Mexico woont. Hij ontdekt een eeuwenoud mysterie
dat hem naar een bijzondere en onverwachte reünie leidt.
animatie, Unkrich, 2017, 105 min, NL gesproken, entree 3,-, RDP 1x gratis
bekijk hier de trailer

Early Man | 6+, NL
woensdag 21 nov, 15:15 uur
Early Man speelt zich af in een tijdperk waarin mammoeten over onze planeet wandelden en gaat over
Dug, die het samen met zijn vriendje Hognob en zijn stam moeten opnemen tegen Lord Nooth en zijn
handlangers. Van de makers van Shaun het Schaap.
animatie, Park, 2018, 105 min, NL gesproken, entree 3,-, RDP 1x gratis
bekijk hier de trailer

Ferdinand | 6+, NL
woensdag 5 dec, 15:15 uur
Ferdinand is een kleine stier die het liefst rustig onder een kurkboom ligt in plaats van rond te springen.
Wanneer op een dag vijf mannen langs komen om de ruigste stier uit te zoeken voor een stierengevecht
wordt Ferdinand ten onrechte uitgekozen.
animatie, Saldanha, 2017, 106 min, NL gesproken, entree 3,-, RDP 1x gratis
bekijk hier de trailer

Julius in Winterland | 6+, NL
woensdag 19 dec, 15:15 uur
Sprookjesachtige animatiefilm uit Denemarken over het weesjongetje Julius dat in Winterland
terechtkomt en de Kerstman redt uit handen van een humeurige slechterik die een hekel heeft aan het
kerstfeest.
animatie, Ley, 2016, 80 min, NL gesproken, entree 3,-, RDP 1x gratis
bekijk hier de trailer
------------------------------

Kleuterprogramma ZienInNoord 4+

Sinds kort vertoont CineNoord ook kleuterfilms voor kinderen vanaf 4 jaar. De eerste pilot was zeer
succesvol. Voor 2018 staat er nog één kleuterfilm op het programma. In 2019 willen we vaker een
filmprogramma voor de allerjongsten aanbieden.

Film:
Trippel Trappel Dierensinterklaas | 4+, NL
wo 24 januari - 15:15 uur
In deze wervelende en ontroerende familiefilm willen de huisdieren ook graag Sinterklaas vieren;
DierenSinterklaas. Want waarom krijgen zij eigenlijk geen cadeau’s op 5 december? Zij zijn toch ook altijd
braaf?
animatie, Hooft, 2014, 65 min, NL gesproken, entree 3,-, RDP 1x gratis
bekijk hier de trailer
-------------------------------------Algemene informatie over CineNoord
Elke week draait CineNoord een speelfilm in Studio de Bakkerij in Rotterdam Noord. Een gevarieerd
aanbod voor een breed publiek uit Noord, maar ook de rest van Rotterdam is welkom. Elke film wordt
ingeleid door een spreker en voor elke hoofdfilm wordt een korte voorfilm vertoond van een Rotterdamse
filmmaker, met een introductie door de maker zelf. Op deze manier ontstaat er een nieuw podium voor
beginnende filmmakers om hun film te vertonen en komt de filmbezoeker in contact met makers en hun
werkproces. Daarnaast bieden we sinds januari 2014 een jeugdprogramma aan onder de naam
ZienInNoord. Elke twee weken vindt er een workshop plaats gevolgd door een filmvertoning.
www.cinenoordrotterdam.nl
-----------------------------Contact (voor de redactie)
Bas de Leijer (directeur Stichting CineNoord)
e-mail. mail@cinenoordrotterdam.nl
tel. 0647777347
www.cinenoordrotterdam.nl
Postadres:
Stichting CineNoord
Bas de Leijer
Baljuwstraat 19
3039 AK Rotterdam
Adres CineNoord:
Studio de Bakkerij
Bergweg 283
3037 EM Rotterdam
Voor meer informatie of beeldmateriaal graag even contact opnemen.

